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 Maryudi, S.T., M.T., PhD.

Kepala Laboratorium Teknik Kimia

Yogyakarta, 12 Juni 2020

Demikian edaran ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

C.01/COVID/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020.

Ketentuan lain yang belum diatur bisa merujuk ke Surat edaran satgas Covid-19 UAD  no15.

sepatu untuk di luar laboratorium.

Melepas sepatu yang khusus digunakan di dalam laboratorium dan ganti menggunakan 14.

laboratorium

Mencuci tangan dengan sabun di wastafel laboratorium sebelum meninggalkan ruang 13.

Sarung tangan sekali pakai harus dibuang di tempat sampah yang disediakan.12.

sudah disediakan.

dan dimasukkan ke dalam tas plastik yang disiapkan sendiri dan disimpan di tempat yang 
Selesai bekerja di laboratorium, kacamata dicuci dengan sabun, jas laboratorium bisa dilipat 11.

Membersihkan/ mencuci alat laboratorium yang sudah selesai  digunakan dengan sabun.10.

Senantiasa menjaga kebersihan tempat kerja.9.

Senantiasa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.8.

Menggunakan jas laboratorium, masker, sarung tangan, kaca mata /googles/ face shield.7.

digunakan di dalam laboratorium.

Melepas sepatu sebelum masuk laboratotium dan ganti menggunakan sepatu yang khusus 6.

Mencuci tangan dengan sabun di wastafel/kamar mandi di luar laboratorium.5.

digunakan di dalam laboratorium.

Menyiapkan jas laboratorium, masker, sarung tangan dan sepatu ganti yang khusus 4.

Membuat resume MSDS untuk bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian.3.

Melaporkan jadwal kegiatan yang akan dilakukan kepada laboran yang bertugas.2.

ditujukan kepada Ketua Program Studi dan tembusan Kepala Laboratorium Teknik Kimia.

Mengajukan surat izin masuk Laboratorium Teknik Kimia beserta jadwal kegiatan, yang 1.
dengan ketentuan berikut:
Laboratorium Teknik Kimia UAD akan dibuka untuk mahasiswa penelitian mulai 17 Juni 2020, 
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